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Uw mening is belangrijk!
De komende maand zijn er twee enquêtes waar we uw medewerking voor vragen. Uw input is belangrijk voor de keuzes
die gemaakt gaan worden, dus we stellen het op prijs als zoveel mogelijk inwoners meedoen aan de twee onderzoeken.
Omgevingsvisie Landsmeer

Windmolens en zonneweides in en nabij Landsmeer

De ligging van Landsmeer in een groene en waterrijke
leefomgeving, vlakbij steden als Amsterdam, Purmerend en
Zaanstad, is uniek en bijzonder.
Hoe wilt u dat de gemeente Landsmeer zich de komende 20
jaar ontwikkelt? We willen van u horen wat u belangrijk vindt
ten aanzien van bijvoorbeeld wonen, werken, duurzaamheid
en natuur. Nu en in de toekomst. Uw bijdrage nemen we mee
bij het opstellen van de Omgevingsvisie Landsmeer 2040.
Vanaf 18 november kunt u de vragenlijst invullen op onze
website. Als u geen internet heeft kunt u een papieren formulier opvragen via telefoonnummer 06-50037714.

Zonnepanelen, windmolens en zonneweides zijn manieren
om hernieuwbare energie op te wekken. Vanuit onze regio
wordt bekeken wat hiertoe de mogelijkheden zijn. Hoewel
windmolens en zonneweides beperkt mogelijk zullen zijn in
Landsmeer, onder andere vanwege geluidsnormen, landschappelijke waarden en natuurwaarden, wil de gemeente
graag weten hoe u denkt over verder onderzoek naar deze
vormen van energieopwekking in bepaalde gebieden in
Landsmeer. De vragenlijst hiervoor wordt door middel van
een steekproef naar verschillende adressen in Landsmeer
gestuurd.

Nieuwsbrief Landsmeer

Kennisgeving
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan
‘Den Ilp 14-16’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer
maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 11
november 2020 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Den Ilp 14-16’ voor een ieder ter inzage ligt.
Het plan betreft de ontwikkeling van 47 woningen. Hiervoor
wordt de bestaande bedrijfsbebouwing gesloopt.
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 11 november 2020 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter
inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.

Vanaf december gaat de gemeente wekelijks een digitale nieuwsbrief versturen om inwoners, ondernemers
en andere geïnteresseerden te informeren over nieuws
van en uit de gemeente.
Ook raadspublicaties worden hierin meegenomen
door middel van een directe link naar de website van
de raad. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? U
kunt zich nu alvast inschrijven op de homepage van
de gemeente: landsmeer.nl De nieuwsbrief ontvangt u
dan vanaf december wekelijks in uw mailbox.

Uitgave 46 · 11 november 2020

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan in digitale vorm beschikbaar vanaf de gemeentelijke website: www.landsmeer.nl.
Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan
een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerp besluit
naar voren brengen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

4 november 2020

Meervalweg 45

Plaatsen overkapping zijerf

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Verleende vergunningen
Verzonden

Perceel

Onderwerp

4 november 2020

Lisstraat 17

Verlengen dak woning

4 november 2020

Sportpark 11

Oprichten buitenschoolse
opvang (BSO), tijdelijk

6 november 2020

Talingweg 13

Plaatsen dakopbouw

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer. Wanneer
bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Wanneer u een verleende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor
contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet is de volgende beschikking verleend:

Verzonden

Onderwerp

30 oktober 2020

Verruiming terras Trattoria La Bocca,
Nieuwe Gouw 18-20 te Landsmeer

24/7 informatie:
www.landsmeer.nl

Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen
na telefonische afspraak via tel: 020-4877168.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.
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